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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. θξνλεί εμάιινπ όηη νη αξρέο ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο 

απνηεινύλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθώλ· ηνλίδεη ζπλεπώο όηη 

είλαη ζεκαληηθό λα αμηνινγείηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο εάλ 

θαη θαηά πόζνλ νη ζηόρνη πνιηηηθήο 

κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ θαιύηεξα ζε 

επξσπατθό επίπεδν παξά κε εζληθέο ή 

πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο· 

4. θξνλεί εμάιινπ όηη νη αξρέο ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο 

απνηεινύλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθώλ· ηνλίδεη ζπλεπώο όηη 

είλαη ζεκαληηθό λα αμηνινγείηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο - θαη, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε 

γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε, κόλν ζε 

απηό ην ζηάδην - εάλ θαη θαηά πόζνλ νη 

ζηόρνη πνιηηηθήο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ 

θαιύηεξα ζε επξσπατθό επίπεδν παξά κε 

εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

9. εθθξάδεη σο εθ ηνύηνπ ηε ιύπε ηνπ 

δηόηη νη εηήζηεο εθζέζεηο ηεο Επηηξνπήο 

είλαη κάιινλ επηθαλεηαθέο, θαη ζπρλά δελ 

εμεηάδνπλ ζε βάζνο ηνλ ηξόπν ηήξεζεο 

ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηδίσο 

ηεο αλαινγηθόηεηαο θαηά ηε ράξαμε 

ελσζηαθώλ πνιηηηθώλ· 

9. παξαηεξεί όηη νη εηήζηεο εθζέζεηο ηεο 

Επηηξνπήο είλαη κάιινλ επηθαλεηαθέο, θαη 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εμεηάζεη ην 

ελδερόκελν θαηάξηηζεο πην ιεπηνκεξώλ 

εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ηήξεζεο 

ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθόηεηαο θαηά ηε ράξαμε 

ελσζηαθώλ πνιηηηθώλ· 

Or. en 



 

AM\1091219EL.doc  PE579.867v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

6.4.2016 A8-0301/3 

Τροπολογία  3 

Mady Delvaux 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεση A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Εηήζηεο εθζέζεηο 2012-2013 γηα ηελ επηθνπξηθόηεηα θαη ηελ αλαινγηθόηεηα 

2014/2252(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

15. ππελζπκίδεη ηηο αλεζπρίεο πνπ 

εγείξνληαη ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο 

επηπηώζεσλ ηεο Επηηξνπήο ζηηο νπνίεο ε 

επηθνπξηθόηεηα δελ ιακβάλεηαη επαξθώο 

ππόςε· ππελζπκίδεη επηπιένλ όηη ην δήηεκα 

απηό εγείξεηαη θαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

ηεο Επηηξνπήο Εθηίκεζεο Επηπηώζεσλ· 

ζεκεηώλεη όηη ε Επηηξνπή Εθηίκεζεο 

Επηπηώζεσλ έθξηλε όηη πεξηζζόηεξν από 

ην 30 % ησλ εθηηκήζεσλ επηπηώζεσλ πνπ 

εμέηαζε ην 2012 θαη ην 2013 δελ 

πεξηιάκβαλαλ ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ ελ ιόγσ 

πνζνζηνύ ζην 50 % ην 2014, θαη 

απεπζύλεη ζεξκή παξόηξπλζε ζηελ 
Επηηξνπή λα αληηκεησπίζεη ην ελ ιόγσ 

δήηεκα θαηά ηελ αλαζεώξεζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηηο 

εθηηκήζεηο επηπηώζεσλ θαη λα αλαζηξέςεη 

ηελ ηάζε απηή· 

15. ππελζπκίδεη ηηο αλεζπρίεο πνπ 

εγείξνληαη ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο 

επηπηώζεσλ ηεο Επηηξνπήο ζηηο νπνίεο ε 

επηθνπξηθόηεηα δελ ιακβάλεηαη επαξθώο 

ππόςε· ππελζπκίδεη επηπιένλ όηη ην δήηεκα 

απηό εγείξεηαη θαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

ηεο Επηηξνπήο Εθηίκεζεο Επηπηώζεσλ· 

ζεκεηώλεη όηη ε Επηηξνπή Εθηίκεζεο 

Επηπηώζεσλ έθξηλε όηη πεξηζζόηεξν από 

ην 30 % ησλ εθηηκήζεσλ επηπηώζεσλ πνπ 

εμέηαζε ην 2012 θαη ην 2013 δελ 

πεξηιάκβαλαλ ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο· ιακβάλεη ππό 

ζεκείσζε ηελ αύμεζε ηνπ ελ ιόγσ 

πνζνζηνύ ζην 50 % ην 2014, θαη πξνηείλεη 

λα αμηνπνηήζεη ε Επηηξνπή ηελ επθαηξία 

πνπ παξέρεη ε αλαζεώξεζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηηο 

εθηηκήζεηο επηπηώζεσλ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην ελ ιόγσ δήηεκα· 
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2014/2252(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 19 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

19. εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ 

απάληεζε ηεο Επηηξνπήο πξνο ηα εζληθά 

θνηλνβνύιηα ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο 

εθδόζεθαλ θίηξηλεο θάξηεο· ζεσξεί όηη ε 

Επηηξνπή νθείιεη λα δίλεη νινθιεξσκέλε 

απάληεζε ζηηο αλεζπρίεο πνπ εγείξνληαη 

από ηα εζληθά θνηλνβνύιηα, θαζώο θαη 

κεκνλσκέλε απάληεζε ζην πιαίζην 

δηαιόγνπ, επηπιένλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

γλσκνδνηήζεσλ· ζεσξεί όηη εθπξόζσπνη 

ηεο Επηηξνπήο πξέπεη επίζεο λα 

παξνπζηάδνληαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο ή επηηξνπώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ώζηε λα αλαπηύζζνπλ ιεπηνκεξώο ηε ζέζε 

ηεο Επηηξνπήο· 

19. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηελ απάληεζε 

ηεο Επηηξνπήο πξνο ηα εζληθά θνηλνβνύιηα 

ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο εθδόζεθαλ 

θίηξηλεο θάξηεο· ζεσξεί όηη ε Επηηξνπή 

νθείιεη λα πξνζπαζεί λα δίλεη 

νινθιεξσκέλε απάληεζε ζηηο αλεζπρίεο 

πνπ εγείξνληαη από ηα εζληθά θνηλνβνύιηα, 

θαζώο θαη κεκνλσκέλε απάληεζε ζην 

πιαίζην δηαιόγνπ, επηπιένλ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ γλσκνδνηήζεσλ· ζεσξεί 

όηη ζα κπνξνύζε λα είλαη ρξήζηκν λα 

παξνπζηάδνληαη εθπξόζσπνη ηεο 

Επηηξνπήο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο ή επηηξνπώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ώζηε λα αλαπηύζζνπλ ιεπηνκεξώο ηε ζέζε 

ηεο Επηηξνπήο· 

Or. en 

 

 


